
Pļaviņu novada ģimnāzijas 
hokeja turnīra 

NOLIKUMS 
 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS 

 

1.1. Pļaviņu novada ģimnāzijas hokeja turnīrs tiek organizēts ar mērķi popularizēt hokeju kā 

līdzekli veselīgam dzīvesveidam un vēlmi iesaistīt sporta nodarbībās vairāk skolēnu, stiprināt 

veselību un noskaidrot labākās Pļaviņu novada ģimnāzijas klašu vai jauktās komandas, 

piesaistot dažādu līmeņu spēlētājus. 

 

 

2. VADĪBA 

 

2.1. Sacensības organizē Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu līdzpārvaldes Sporta ministrija 

sadarbībā ar sporta skolotāju. Atbildīgais par hokeja turnīra norisi – skolēnu līdzpārvaldes 

sporta ministrs – Krists Esiņš. 

2.2. Galvenais sacensību tiesnesis – Jānis Eiduks. 

2.3. Spēles tiesā – Henrijs Jaudzems. 

 

 

3. LAIKS UN VIETA 

 

3.1. Sacensības notiek 2012. gada februārī, martā Pļaviņu novada ģimnāzijas hokeja laukumā 

(slidotavā) pēc mācību stundām vai garajā pusdienu starpbrīdī. 

 

 

4. DALĪBNIEKI 

 

4.1. Sacensībās var piedalīties katras klases pieteiktā komanda vai arī jauktā klašu komanda.  

 

 

5. PIETEIKUMI 

 

5.1. Iepriekšējie pieteikumi sacensībām iesniedzami tehniskās komisijas pārstāvjiem, kurus 

nozīmē galvenais tiesnesis Jānis Eiduks.  

 
 

  



6. SACENSĪBU NORISE 

 

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo nolikumu 

Pieteikto spēlētāju 

maksimālais skaits 

Spēlētāju skaits 

laukumā 

Spēles 

laiks 

Pārtraukums Vārtu 

izmērs 

Laukuma 

izmērs 

6 spēlētāji 

neatkarīgi no 

dzimuma 

3 : 3 2 x 4 

minūtes 

2 minūtes Dīķa hokeja 

vārti 

Skolas hokeja 

laukums 

(slidotava) 

6.2. Komandas tiek sadalītas 2 grupās, kurās izspēlē kvalifikācijas turnīru, kurā izspēlē 1 spēli 

katra ar katru. 

6.6. Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 3 punkti, par uzvaru pēcspēles metienos – 2 punkti, par 

zaudējumu – 1 punkts, par tehnisko zaudējumu – 1 punkts. 

6.3. Par spēļu norises laiku komandas vienojas savstarpēji, saskaņojot ar Henriju Jaudzemu. 

6.4. Ja kāda no komandām neierodas norunātajā laikā, komandai, kura neieradās, tiek 

piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:5. 

6.5. Par spēles noteikumu pārkāpumu tiek piešķirts soda metiens no laukuma centra. 

6.6. Par īpaši rupju noteikumu pārkāpumu (nesportiska uzvedība) – noraidījums 2 min. (pēc 2 

min. spēlē iesaistās cits spēlētājs). 

6.7. Spēles laikā spēlētāju maiņu skaits ir neierobežots. Ir atļautas atkārtotas maiņas. Spēli 

tiesā viens tiesnesis. 

6.8. Pēc kvalifikācijas turnīra izspēles notiek play-off, lai noskaidrotu turnīra uzvarētāju: 

6.8.1. vispirms tiek spēlēti pusfināli, kurā tiekas A grupas 1. vieta ar B grupas 2. vietu 

un A grupas 2. vieta ar B grupas 1. Vietu 

6.8.2. pusfinālu uzvarētāji spēlē finālspēli par pirmo vietu, zaudētāji – par trešo. 

 

 

7. APBALVOŠANA 

 

7.1. Komandas, kas sacensībās iegūst 1. – 3. vietu, tiek apbalvoti ar Pļaviņu novada 

ģimnāzijas diplomu. 

 

 

8. ORGANIZATORISKIE NOTEIKUMI SACENSĪBĀM 

 

8.1. Komandai jābūt vienotai formai – piemēram, vienādas krāsas krekliņi. Spēlētājiem jābūt 

aizsargcepurei un ceļu sargiem. Izloze un klases pārstāvju sanākšana tiek izziņotas atsevišķi; 

spēļu kalendārs un turnīra norise tiek atspoguļota skolas mājas lapā. 

 

 

 

Sastādīja skolas sporta ministrs      Krists Esiņš 


